Povabilo predstavnikom lokalnih skupnosti in ostalim zainteresiranim
na 48. sejem Narava-zdravje na GR v Ljubljano
na predstavitev

KROŽNO GOSPODARSTVO V SLOVENIJI
– TRAJNOSTNA OSKRBA Z DOBRINAMI IN
IZKUŠNJE USPEŠNE IMPLEMENTACIJE
četrtek, 12. oktobra 2017, od 11. do 12. ure
Steklena dvorana, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK, št. 27
Koncept krožnega gospodarstva omogoča izkoriščenje lokalnih potencialov za trajnostni razvoj in s tem
posledično tudi boljšo kakovost življenja vseh prebivalcev.

Trajnostna prenova in oskrba z energijo ter lokalni obnovljivi viri in fiskalna lokalna politika
Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl in Mag. Miha Tomšič /GI ZRMK/
Celosten pristop k učinkoviti obnovi stavb na nivoju dela mesta je usmeritev, ki predstavlja stroškovno in
energetsko učinkovito ter do uporabnika prijazen koncept prenove – projekt MODER (www.moderproject.eu)
iz programa H2020.
Zelena energija, izraba lokalnih obnovljivih virov energije v zasebnem in javnem
sektorju s pomočjo ustreznih prilagoditev fiskalne politike na občinski ravni - projekt
LOCAL4GREEN iz programa Interreg MED.

Uspešen zagon krožnega gospodarstva v Sloveniji: gozdno-lesna veriga v Kočevju
Doc. dr. Henrik Gjerkeš /GI ZRMK/
Eden od pogojev za trajnostni razvoj je prehod na krožno gospodarstvo. Prvi delujoči model
krožnega gospodarstva je bil uveden v občini Kočevje, ki jo je ustanovilo podjetje v javni
lasti za koordinacijo lokalnih deležnikov. Model sloni na konceptu, ki omogoča sodelovanje
vseh zainteresiranih deležnikov, saj le tak način omogoči, da posamezni subjekti pridobijo
več kot pri samostojnem nastopanju. Prikazani bodo koncept in praktične izkušnje pri
preobrazbi linearnega v krožno gospodarstvo v Sloveniji.
Aleš Marolt /Kočevski les /
Podjetje Kočevski les je uspešno zaključilo drugo leto poslovanja, kjer se lahko pohvali s
pozitivnimi finančnimi, okoljskimi in družbeno socialnimi dosežki. Predstavljeni bodo
uspehi in ovire pri implementaciji krožnega gospodarstva, kakšni so poslovni izidi, pozitivne
in negativne izkušnje ter vizija razvoja, delovanja oz. nadaljnjega poslovanja.
/Občina Kočevje – Podjetniški inkubator/

Podrobneje bo predstavljeno delovanje podjetij v občini na različnih področjih. Od
gozdno – lesne dejavnosti, upravljanje z gozdovi pa do lastne pridelave hrane in pijače. Poleg spravila
in sušenja lesa imajo v upravljanju lokalno tržnico, eko drevesnico, urbane vrtičke.
Lokalno pridelano hrano bo moč tudi okusiti ter se prepričati o njeni kakovosti in bio pridelavi.
Vljudno vabljeni!

Prosimo za najavo udeležbe na dogodku preko e- pošte: gcs@gi-zrmk.si ali telefona: 031 880 566 do srede, 11. oktober
2017, zaradi rezervacije parkirnega mesta na ploščadi GR in vstopnice za sejem Narava-zdravje. Rezervacija parkirnega
prostora in vstopnica veljata na dan prireditve, 12. oktober 2017, od 10.30 do 15.30.

